
       
 

 

BIJLAGE 2 Grondbankreglement 

 

Algemeen 

� Het acceptatiereglement van Wagro/GMN is tevens van toepassing. 

� De locatie is alleen toegankelijk voor hen die daarvoor toestemming hebben verkregen van de 

beheerder. 

� De aanwezigheid op de locatie geschiedt ten allen tijde op eigen risico. 

� Met de beheerder dienen afspraken te zijn gemaakt omtrent de exacte planning voor de aanvoer. 

� De openingstijden zijn op werkdagen van 7:00 uur – 17:00 uur en op zaterdag van 7:00 uur tot 

12:00 uur.  

� Alle aanwijzingen door de beheerder dienen te worden opgevolgd. 

� Dit reglement heeft betrekking op het aanbieden van grond- en steenachtige bouwstoffen 

(waaronder grond, zand, puin, baggerspecie, etc) aan Wagro/GMN. 

� Dit reglement is tevens van toepassing in het geval Wagro/GMN uitsluitend optreedt als 

grondhandelaar dan wel transportwerkzaamheden verricht zonder dat de grond dan wel 

secundaire grondstoffen op de locatie van Wagro/GMN gebracht dan wel gehaald worden. 

 

Transport 

� Elke chauffeur dient een volledig ingevuld geleidebiljet (met betrekking op de te storten vracht) 

bij zich te hebben en af te geven aan het weegbrugpersoneel. 

� Transporten moeten voldoen aan alle wettelijk eisen, gesteld aan het transport van 

verontreinigde grond of secundaire materialen. 

� Wachttijden ontstaan door aanvoer- /afvoerpieken zijn geen reden voor extra verrekening. 

� Ieder vracht wordt in- en uitgewogen 

� Het vervoermiddel dient minimaal veegschoon te zijn alvorens belading plaats kan vinden. 

 

Lading 

� Er mogen uitsluitend ladingen worden verwerkt waarvoor een overeenkomst is afgesloten tussen 

Wagro/GMN en de ontdoener/aanbieder. 

� Daadwerkelijke acceptatie kan alleen plaatsvinden nadat aan alle administratieve verplichtingen is 

voldaan. 

� Elke lading dient minimaal in steekvaste vorm te worden aangeleverd (bij baggerspecie op 

aanvraag ook niet-steekvast). 

� De beheerder is gerechtigd elke lading aan een controle te onderwerpen en controlemonsters te 

verzamelen van de aangeboden partij. Schade ontstaan door stagnatie t.g.v. de controle zijn niet 

verhaalbaar op Wagro/GMN. 

� Indien uit een controlebemonstering blijkt dat de aangevoerde partij niet overeenstemt met de 

verstrekte analyseresultaten zullen de bemonsterings- en analysekosten bij de 

ontdoener/aanbieder in rekening worden gebracht, net als de eventuele kosten om de partij van 

de locatie te verwijderen en alle overige noodzakelijke kosten. 



       
 

� De beheerder is bevoegd een lading, welke naar zijn mening ontoelaatbare materialen c.q. 

afvalstoffen bevat, en/of waarvan vermoed wordt dat de lading niet overeenkomt met de eerder 

overlegde gegevens, te weigeren. 

 

Hoeveelheidbepaling 

� Het bepalen van de aan- en afgevoerde hoeveelheid zal geschieden middels weging van de 

transporten in geladen en ongeladen toestand middels een geijkte weegbrug. 

� Het geleidebiljet dient tevens als weegbon. 

� Overbelaste transporten worden niet toegelaten. 


